19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

VODNÍ SLALOM A SJEZD
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Rudolf Rozsypal, FTK UP
rudolf.rozsypal@upol.cz, tel.: 604 810 806

Termín soutěže:

2. 9. 2021 (čtvrtek)

Místo konání:

Mlýnský potok – loděnice SK UP Olomouc,
U sportovní haly 554, 779 00 Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence:

9:00-9:30 v místě konání soutěže

Porady:

9:30 porada rozhodčích a činovníků

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR ve vodním slalomu pro rok 2021“
a „Akademický mistr ČR ve sprintu na divoké vodě pro rok 2021“.

Epidemiologická opatření:
Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech
účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se epidemiologických opatření
proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T. Podrobné informace jsou prezentovány
na webu ČAH 2021, případně na Covid portálu.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

závodí se dle platných pravidel a Směrnic o závodění ČSK DV 2021

Kategorie

Muži: C1, K1
Ženy: C1, K1
Mix: C2 mix

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže s vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 závodníci v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže na místě konání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 akreditace a výdej startovních čísel
9:30 porada rozhodčích a činovníků závodu
10:00 předjízda
10:30 start slalomu (1. a 2. jízda) C1m, K1ž, K1m, C1ž, C2mix
13:00 start sprintu (1. a 2. jízda) C1m, K1ž, K1m, C1ž, C2mix

Poznámky:
Technická a bezpečnostní ustanovení dle platných pravidel a směrnic o závodění kanoistiky na
divokých vodách ČSK DV.
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Rudolf Rozsypal
ředitel soutěže
předseda sportovní komise ČAUS

